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Şimdi HPE XP20000 Disk Dizisinde
kullanılabilir: HPE XP Business Copy
Software ile kritik XP20000 verilerinizin
yerel kopyalarını oluşturun.

HPE XP Business Copy Software, tek bir XP Disk Dizisinde ya
da bir Disk Dizisin harici depolama olarak eklenen depolama
sistemlerinde veri kopyaları sağlayan yerel bir çoğaltma
çözümü sağlar. HPE XP Business Copy Software, ana bilgisayar
seviyesi operasyonları engellemeyen dizi tabanlı çoğaltma
teknolojilerini kullanarak müşterilerin yedekleme ve sınama
operasyonlarının sistemlerinizi nasıl etkileyeceği konusunda
endişelenmek yerine işlerini gerçekleştirmek için zaman
harcamasını sağlar. HPE XP Business Copy Software, hem anlık
görüntüler hem de yansıtmalar sağlayarak yedekleme
maliyetlerini düşürür, arızalardan kurtarmaları hızlandırır,
dağıtım esnekliği sağlar ve uygulama sınamayı basitleştirir.
Kopyaya erişimler orijinal üretim birimi üzerinde etki
yapmayacak şekilde dizi üzerinde fiziksel olarak ayrı
konumlarda tam kopyalar oluşturun. Gerektiğinde önceki bir
sürüme verileri hızlı şekilde geri yükleyebilmeniz için önemli
birimlerin sık olarak belirli bir zaman kopyalarını oluşturmak
üzere alan tasarruflu anlık görüntü yeteneğini kullanın.

ÖZELLIKLER
Performanstan Ödün Vermeden İşinizin Veri Kullanılabilirliği
Gereksinimlerini Yönetin
Kritik verilerin birden fazla kopyasının yerel ve uzak sitelerde muhafaza
edilmesiyle planlanmış ya da planlanmamış kesinti sürelerinden kurtarmaya
olanak tanır. Verilerinizin ihtiyacınız olduğunda kullanılabilir olduğuna ilişkin bu
ekstra güven önlemini sağlamak amacıyla HPE XP Business Copy Software, HPE
XP Continuous Access Software ile entegre olur.
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Üretim verilerinin birden fazla kopyasını oluşturabilir ve bunları yedekleme
uygulamalarının kullanımına sunabilirsiniz. Yedekleme uygulaması kopyayı
kullanırken, birincil veriler üretim uygulaması için kullanılabilir olmayı sürdürür.
Üretim uygulamaları yedekleme işleminden minimum etkiyle devam eder.
Hem HPE Storage Data Protector Software hem de VERITAS NetBackup, çok
çeşitli sunucu ortamlarında XP Disk Dizileri için sıfır kesinti süresi ve bölünmüş
yansıtmalı yedekleme çözümleri sağlamak üzere HPE XP Business Copy
Software’e sıkı şekilde entegre edilmiştir.
Anlık görüntü özelliğiyle, birincil verilerde herhangi bir sorun durumunda hızlı
disk tabanlı geri yüklemeler gerçekleştirilebilecek şekilde üretim verilerinin
düzenli olarak belirli bir zaman kopyalarını oluşturabilirsiniz.

Maliyet Verimliliği Kazanmak için Dahili veya Harici Depolamada
Çoğaltmaları Yönetin
Üretim verilerini etkilemeden bağımsız olarak erişilebilen ve değiştirilebilen ayrı
üretim verisi kopyaları oluşturun. Kopyalar, bunların üretime tanıtılmasından önce
yeni uygulamaları sınamak üzere kaynak veri olarak kullanılabilir.
Tek ürün birden fazla yetenek sağlar. Açık sistem birimlerini yansıtabilir, ana
bilgisayar birimlerini yansıtabilir ve açık sistem birimlerinin anlık görüntülerini
oluşturabilirsiniz; hepsi bir arada kullanışlı uygun maliyetli ürün.
Merkezi bir web tabanlı çoğaltma yönetim aracı olan HPE XP Replication Monitor
Software ile karmaşık veri çoğaltma ortamlarını hızlı ve kolay şekilde anlayın. HPE
XP Replication Monitor Software gelişmiş kullanım kolaylığı için HPE XP
Command View Advanced Edition ile sıkı şekilde entegre edilmiştir.
Veri kopyalarının performans ve maliyet özelliklerinde seçim yapma esnekliği
sağlayacak şekilde HPE XP Business Copy Software’i harici saklama ile birlikte
kullanabilirsiniz.

Teknik özellikler

HPE XP Business Copy Software

Desteklenen donanım ortamı

HPE XP Disk Dizileri

Çoğaltma mesafesi

Yerel

Çoğaltma türü

dizi tabanlı

Garanti

HPE, yazılım ortamının yalnızca Yazılım ortamının teslimden sonra doksan (90) gün için fiziksel olarak
arızasız olacağını garanti eder

Ek teknik bilgiler, mevcut
modeller ve seçenekler için
lütfen Kısa Özellikler kısmına

HPE POINTNEXT SERVICES
HPE Pointnext Services, işlerinizi ileriye taşımanıza ve geleceğe hazırlanmanıza yardımcı

olmak için teknoloji ve uzmanlığı bir araya getiriyoruz.

HPE Pointnext Services'tan Operasyon Hizmetleri

bakın

HPE Pointnext Tech Care, istikrarlı inovasyonu sürdürmeye yardımcı olmak için ürüne özel

uzmanlara, yapay zeka yönlendirmeli dijital deneyime ve genel teknik rehberliğe hızla
erişmenizi sağlar. Daha hızlı yanıtlar vermek ve daha fazla değer sunmak için BT desteğini
en baştan yeniden tasarladık. HPE Pointnext Tech Care, sadece bozulan şeyleri onarmanın
aksine işleri yapmanın daha iyi yollarını sürekli araştırarak iş hedeflerinize ulaşmaya
odaklanmanıza yardımcı olur.
HPE Pointnext Complete Care, tüm BT ortamınızın optimizasyonuna bütünsel bir yaklaşım

getiren, modüler bir uçtan buluta BT ortamı hizmetidir ve kişiselleştirilmiş ve müşteri odaklı
bir deneyim sayesinde üzerinde anlaşılan BT sonuçları ve iş hedeflerine ulaşılmasını sağlar.
Bunların tümü, HPE Pointnext Services uzmanlarından oluşan özel bir ekip tarafından
sağlanır.
HPE Integration and Performance Services, münferit ihtiyaçlar, iş yükleri ve
teknolojilere dayanan bir hizmet menüsüyle ürün yaşam döngünüzün herhangi bir
aşamasında deneyiminizi özelleştirmenize yardımcı olur.

·
·
·
·

Tavsiye, tasarım ve dönüştürme
Dağıtım
Entegrasyon ve taşıma
Çalıştırma ve iyileştirme
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Finans Hizmetleri
GreenLake Management Services
Kullanımdan kaldırma ve silme
BT Eğitimi ve kişisel geliştirme

İlgili diğer hizmetler
HPE Education Services çalışanlarınıza dijital bir dönüşüm için gereken becerilerini
genişletirken destek olacak kapsamlı bir dizi hizmet sunar. Diğer sorularınız ve destek
seçenekleriniz için HPE Satış Temsilcinize veya Yetkili Kanal İş Ortağınıza danışın.
Arızalı Ortamı Alıkoyma isteğe bağlıdır ve arıza nedeniyle HPE tarafından değiştirilen
Disk Sürücüler ve uygun SSD/Flash Sürücüleri korumanızı sağlar.

HPE GREENLAKE
HPE GreenLake, tek bir birleşik işletim modeliyle bulut deneyimini uygulamalara ve verilere -

Doğru satın alma kararını verin.
Satış öncesi uzmanlarımızla iletişime geçin.

veri merkezleri, çoklu bulutlar ve uçlar- her yerde ulaştıran, HPE'nin pazar lideri Hizmet
Olarak BT teklifidir. HPE GreenLake, kurum içi iş yükleri için genel bulut hizmetleri ve
altyapı sağlar ve kullanım başına ödeme modeliyle tamamen yönetilebilirdir.
BT finansman çözümleri gibi daha fazla hizmet arıyorsanız lütfen buradan keşfedin.
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